Örebrosurfarna
Årsmötesprotokoll 2009
Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Örebrosurfarna som avhölls 2010-05-22.
Platsen var Norra Ässundet utanför Örebro.
Totalt närvarande 7 stycken personer.

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande för 2009 Magnus Norrblad hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet befanns vara utlyst enligt stagdar.
§ 4. Val av justeringsmän
Till protokollsjusteringsmän utsågs Staffan Dahl och Anders Sundström
§ 5. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
Till mötesordförande valdes Magnus Norrblad
Till sekreterare valdes Roger Johansson
§ 6. 2009 års styrelses redovisningshandling
§ 6.1. Verksamhetsberättelse 2009
Föredrogs muntligen av Magnus Norrblad:
- Lyckad rustning av boden genomfördes
- Ny layout på hemsidan
§ 6.2. Balans och resultaträkning 2009
Föredrogs av kassören Magnus Frykholm:
- 4050 kronor betalades in som medlemsavgifter 2009
- Kassabehållningen är 13.000 kronor
- Resultatet för 2009 blev minus 1.300 pga av rustning av boden.
- Övergång från bankgiro till postgiro skall utredas under 2010
§ 7. Revisionsberättelse och fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Ja, styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2009.
§ 8. Val av styrelse 2010
Ordförande: Magnus Norrblad
Sekreterare: Roger Johansson
Kassör: Magnus Frykholm
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Styrelseledamöter: Staffan Dahl och Anders Gustavsson
§ 9. Val av revisorer 2010
Till revisor valdes samma som 2009 nämligen: Anders Nordkvist och Staffan
Söljén
§ 10. Val av valberedning 2010-06-08
Rickard Ström valdes till valberedningen
§ 11. Information om verksamheten 2010
• Intresse finns att ordna tjejträffar för windsurfing intresserade tjejer. Till
detta krävs dock en båtmotor. Helena Rydberg samordnar detta.
• Medlemmarna skall uppmanas att registrera sig på hemsidan och att på
hemsidan uppdatera sina kontaktuppgifter.
• Rickars Ström kommer hjälpa till med produktionen av medlemstidningen
”Lösbladet”
• Gemensam resa till PWA tävlingen i Klitmöller september 2010
diskutterades.
§ 12.

Avgifter för verksamhetsåret 2010
Samma nivåer som 2009.

§ 13.

Övriga frågor
Mötet tackade Kalle Ohlson för hans utomordentliga insatser för klubben som
sekreterare genom åren. Hur skall vi klara oss nu...

§ 14.

Årsmötet avslutades
Ordföranden förklarade därefter årsmötet avslutat

Vid protokollet :

__________________________________________________________
Roger Johansson

Justering av protokoll:

________________________________
Staffan Dahl

______________________________
Anders Sundström
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